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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Hurra for høflighed! 
Nu er efterårssæsonen godt i gang. De forskellige bestyrelser og grupper 
har været samlet og planlagt efterårets aktiviteter. Nu kører det! Revyen 
skydes af lige om lidt, menighedsrådet forbereder valg, grundejerforenin-
gerne skal snart holde generalforsamlinger, TMG’s forskellige afdelinger 
er startet op, Fællesrådet er trådt sammen om løsning af fælles problemer 
osv. Hvordan kan det egentlig lade sig gøre at mødes, diskutere, beslutte 
og handle? Vi er jo meget forskellige personligheder, har forskellige 
holdninger, ideer og drømme? Alligevel lykkes det for det meste at være 
sammen, udtænke visioner og enes om løsninger. Ikke de helt optimale, 
måske. Men vi accepterer det muliges kunst. Meget lykkes faktisk, og det 
skyldes bl.a., at der trives en livsfremmende høflighedskultur i lokalsam-
fundet i Mårslet. Jeg ved godt, at der nogle gange råbes højt og grimt - 
også i Mårslet - og det er beskæmmende! Jeg vil gerne slå et slag for høf-
ligheden, den gode omgangsform og det civiliserede sprog. Det er jo det, 
der er forudsætningen for, at vi faktisk kan leve sammen og udrette noget 
sammen – trods forskellighed.  Det er ikke borgerlig moral, men et udtryk 
for en accept af, at vi er afhængige af hinanden. Vi er alle sårbare i denne 
afhængighed. Når vi mødes åbner vi os i tillid til den andens ansvarlig-
hed.  Det betyder ikke, at vi skal bøje os og altid være enige, men det be-
tyder, at vi må respektere den andens ret til at være uenig med os. Fordi 
den anden mener noget andet, behøver vedkommende jo ikke at være to-
tal idiot! Det er dejligt at se, at vi i Mårslet for det meste i hvert fald kan 
vise hinanden respekt og tage hånd om hinanden i en høflig omgangsto-
ne. Det skal vi blive ved med - og måske blive endnu bedre til. Det er 
godt for den anden, os selv og lokalsamfundet. Der ville så også være 
sundt, om vi kunne lære vores børn og unge at tale ordentlig til hinanden. 
Høflighed handler jo grundlæggende om at indse, at der findes andre 
mennesker i verden end lige MIG. Og det har børn og unge – og alle vi 
andre jo godt af lige at tænke over engang imellem. 
Hanne Davidsen 
 
PS: Det ville for øvrigt være dejligt, om der kom et affaldsstativ op ved 
flaskecontaineren ved Fakta, så vi kunne komme af med vores snaskede 
plastikposer. 
 
PPS: Det ville også være herligt, om der blev sat en ny bænk op ved den 
store sten. 
 
PPPS: Og et sidste hjertesuk: Husk at slukke mobiltelefonen under guds-
tjenesten og ved bryllupper og begravelser! 
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Tre ønsker til en bedre Tandervej-
Hørretvej 

• Mere sikre forhold for skole-
børn og andre fodgængere der 
krydser Hørretvej ved bane-
overskæringen. 

• Flytning af de bump på Tander-
vej-Hørretvej som er placeret 
lige ved siden af kloakriste og 
derfor er problematiske at pas-
sere for cyklister. 

• En delvis udjævning af bumpet 
ved Bedervejs udmunding i 
Tandervej så det bliver mindre 
stejlt. 

Sådan lyder tre ønsker til en forbed-
ring af Tandervej-Hørretvej som Fæl-
lesrådets Forretningsudvalg (FU) har 
beskrevet i et brev til kommunens af-
deling for trafik og veje. 
Brevet er skrevet på baggrund af en 
evaluering af den trafiksanering som 
kommunen gennemførte i foråret. 
Som led i evalueringen har FU mod-
taget seks mails fra borgere, der har 
gjort sig tanker om trafiksaneringen. 
Desuden mødte fem gæster op på det 
åbne formøde ved FU’s møde 21. au-
gust, hvor trafiksaneringen blev dis-
kuteret. 

Brevet kan ses i sin helhed på 
www.maarslet.net. 
 
Nye former for borgerinddragelse 
FU har foreslået magistratsafdelingen 
for Teknik og Miljø at kommune og 
fællesråd skal gå sammen om at ud-
vikle nye veje til inddragelse af bor-
gerne i planlægningen når arbejdet 
med en helhedsplan for Mårslet går i 
gang. 
I et brev til rådmand Bünyamin Sim-
sek nævner tre FU konkrete eksem-
pler på nye former for borgerinddra-
gelse: 

• Fokusgrupper, for eksempel 
med grupper af børneforældre 
der mødes en enkelt gang og 
diskuterer ønsker til Mårslets 
udvikling. 

• Cafémøder med debat i mindre 
grupper, så flere kan komme til 
orde. 

• Struktureret debat på internet-
tet, delt op i temaer og med en 
moderator/redaktør koblet på. 

Tanken er at de nye former for bor-
gerinddragelse ikke skal erstatte men 
supplere de velkendte borgermøder 
og direkte dialog mellem FU og kom-

mune. 
Som begrundelse for forslaget skriver 
FU: 
”Efter vores mening vil det åbne op 
for spændende perspektiver, hvis 
Teknik og Miljø går aktivt ind i et 
samarbejde om at udvikle og afprøve 
tiltag, der kan engagere flere borgere 
og sikre en god repræsentation af alle 
grupper i debatten om kommunens 
planlægning. Et sådant udvik-
lingsarbejde vil være med til at profi-
lere Aarhus som en kommune med 
fokus på fremskridt og på et dyna-
misk forhold mellem kommune og 
borgere.” 
Også dette brev kan ses i sin helhed 
på www.maarslet.net. 

PerH.. 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

Helhedsplan, helhedssyn og sammenhold 
Der er ingen grund til pessimisme i 
Mårslet og omegn. Vi bor i et land-
sogn med adgang til havet – et levn 
fra de dage da træ-eksporten havde 
indflydelse på sognegrænserne, så 
udskibningstedet kom med. Hensyn 
til hovederhvervet. 
 
Så kom jernbanen og syv overkørsler 
var etableret for at tilgodese landbru-
get og dets behov inde midt i den 
gamle landsby. De fleste ernærede sig 
lokalt og jernbanen bragte udviklin-
gen med sig – til sidst kom bilerne og 
vi blev til en satellit by til ”verdens 
mindste storby”. 
 
Mårslet er blevet udbygget i flere om-
gange efter den store kommunesam-
menlægning i 1972 og vi har nået en 
størrelse, som på mange måder er kri-
tisk. Det lokale fællesråd har hele ti-
den forsøgt at dæmpe farten – med 
vekslende held. Mange fremsynede 
fik udarbejdet gode fremtidsvisioner, 

som udviklingen dog har overhalet 
med over 40 km/t.  
 
Tilbage er nu om vi skal stå sammen 
og få udarbejdet fælles ønsker til en 
helhedsplan. En plan som kan sætte 
en ”prop i hullet” og sikre at vi her i 
Mårslet og nærmeste omegn kan blive 
ved med at komme hinanden ved, 
fortsætte det gode foreningsliv, fra-
vær af ballade i de yngre årgange og 
hyggen med alt hvad dette indebærer 
for den enkelte og familierne. 
 
Kun et fælles fodslag kan vente at få 
medvind i de kommunale søjlehaller - 
så på med vanten fællesråd. Der skal 
nye tiltag til og en ny grad af trovær-
dighed. Alle i byen har en mening om 
deres egen fremtid og kravene til de-
res omgivelser – om indkøbs- og 
transportmuligheder – om skole, kirke 
og sport – og ikke mindst herligheds-
værdier, infrastruktur og miljø. Derfor 
bør alle høres, men man gider ikke 

bidrage, hvis man ikke har tillid til 
metoden eller de folk som skal sam-
menfatte bidragene 
 
Fællesrådet har skiftet stil i de sidste 
par år. Det er nu blevet stilen, at FU- 
medlemmerne erklærer sig inhabile i 
de sager, hvor deres personlige inte-
resser bliver berørt. Princippet om 
habilitet eller ej er en ufravigelig del 
af det danske demokratiske system og 
under alle omstændigheder en forud-
sætning for normal indflydelse i den 
kommunale beslutningsproces; lige-
som det er forudsætningen for mår-
sletborgernes tillid til deres eget fæl-
lesråd 
 
Med denne overbevisning kan jeg 
trygt anbefale, at vi samarbejder med 
de gode folk i Fællesrådets Forret-
ningsudvalg, når der nu udsendes in-
vitationer til de forskellige menings-
dannende tiltag.  

Sven Voxtorp 
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MÅRSLET BORGERHUS – den gamle skole? 

I Mårslet er vi så heldige at kunne 
nyde vore forfædres arbejde og virke i 
fuldt omfang. Ingen jordskælv har 
jævnet kirken med jorden – skolen 
har en fløj som engang rummede alle 
Mårslet børnenes klasser, ja selv en 
endnu ældre skole står endnu - og den 
tilhører os alle her i byen. 
Rigtigt gættet – det er BORGERHU-
SET, som den venlige, store kommu-
ne forærede os ved kommunesam-
menlægningen i 1972. En selvejende 
institution, som drives af os selv - 
som fest-, teater og forsamlingssted, 
spejderhus og børnehave – midt i by-
en. 
 
Hvordan kan det lade sig gøre?  
Fra oprettelsen har Borgerhuset været 
drevet af en bestyrelse, som faktisk 
står for den daglige drift på frivillig 
basis. På nærmest mirakuløs vis har 
der hele tiden været folk nok, så be-
styrelsen har fungeret uden alt for 
mange ”Tordenskjolds Soldater”. Det 
er nok fordi opgaverne løses uden 
stress (normalt!) og under særdeles 
hyggelige former og godt kammerat-
skab – selvom ansvaret jo svarer til, 
hvad der påhviler normale husejere 
og foreningsbestyrelser. 

I øjeblikket består bestyrelsen af 7 
medlemmer - 2 kvinder og 5 mænd. 
Jobbet som kasser og rengøringsan-
svarlig er udliciteret, så opgaver som 
formand, hjemmesideopdatering, for-
bindelse til børnehaven samt ikke 
mindst bookning af Borgerhuset er 
fordelt på bestyrelsesmedlemmer. 
Udover de faste er der mange små 
opgaver, som vi fordeler efter de en-
keltes tid og ekspertiser. Hvert af de 
store arrangementer behandles som 
projekter, hvor hjælp om nødvendigt 
kan tilkaldes udefra. 
 
Hvad laver vi så for de betroede 
midler? 
På Borgerhusets hjemmeside kan alle 

– fortrinsvist mårsletter – booke fest-
sal med et tilhørende køkken i week-
ender op til flere år frem i tiden. Ud 
over denne fordelagtige funktion for 
familierne i byen fungerer salen som 
basis for Mårslet Revyen og andre 
foreningers aktiviteter. For spejderne, 
der har depot på loftet sammen med 
revyforeningen – og så, som før-
nævnt, udlejes det (den ene ende af 
den gamle Mårslet skole) og tilbyg-
ningerne til en kommunal børnehave 
(Valnødden), der også benytter de 
omkringliggende haver. 
 
Som forening arrangerer Borgerhuset 
to store events pr. år. Nærmest kom-
mer JULESTUEN hvor principielt 
alle kan leje et stade og sælge deres 
jule-varer under ledsagelse af sang, 
gløgg og æbleskiver m.m. og til næste 
år igen GRUNDLOVSFESTEN med 
helstegt pattegris og kendte politike-
res taler til demokratiet i Dannevang 
og Mårslet. 
 
Så til generalforsamlingen den 7. no-
vember vil vi gerne se nogle nye an-
sigter – der er fri adgang for alle – og 
måske er det noget for dig kære læser. 
Det behøver ikke at betyde engage-
ment til resten af voksenlivet, men 
måske et par år – til at være med at 
udnytte kommunens gave til mårslet-
terne - og til gavn for sammenholdet 
her i område 8320. 
 
 

Borgerhusets bestyrelse 
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Cykel- og vandrestien Mårslet – Vilhelmsborg 

Vi har nu haft stor glæde af den asfal-
terede sti fra Mårslet Station til Vil-
helmsborg i ca. 5 – 7 år, men det har 
været et tilbagevendende problem 
med at få passet græskanterne langs 
stien og beplantningen. I løbet af de 
sidste par år er beplantningen vokset 
kraftigt ind over stien, så der kunne 
opstå farlige situationer når et par 
modkørende cyklister og fodgængere 
mødte hinanden. Med henblik på at få 
slået græskanterne og beskåret be-
plantningen langs stien har jeg adskil-
lige gange i løbet af året henvendt 
mig til Kommunen for at få taget 

hånd om dette problem. Det er mere 
end 5 år siden at man kan se i Kom-
munens papirer at stien er opklassifi-
ceret så den skal vedligeholdes og der 
bliver således også ryddet sne på den 
om vinteren. Men af uforklarlige 
grunde  har man ikke også meddelt 
dem som holder de grønne områder at 
her også var et område for dem. Efter 
mange rykkere her i løbet af i år, er 
man nu blevet opmærksom på proble-
met og har lovet at området automa-
tisk vil komme ind under de grønne 
områder som Kommunen fremover 
vil vedligeholde. Altså fra år 2013 og 
fremover. Man vil dog her en gang i 
år gøre noget ved problemet så vi kan 
forvente/håbe at det er sket inden det-
te her blad udkommer. Så vi kan glæ-
de os over at vi ikke behøver at be-
kymre os om vedligeholdelsen frem-
over. 

Jacob Lind. 
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Så er det igen tid til årets Mårslet Revy 
- og 105 gr. Blandets Revy 2012 hedder "Ude med riven" og spilles 3.,4.,5. og 6. oktober  

Som altid kan man være sikker på at 
få en morsom, god og hyggelig aften i 
selskab med Mårslet Revyforening – 
eller som den jo hedder ”105 gr. 
Blandet”. (Og har spillested i Borger-
huset, Banevej 2) 
Titel er i år – den 31. forestilling i den 
ubrudte serie -.UDE MED RIVEN. 
Og der kan nok være at der er en del 
tunge og lettere sager, som kan træn-
ge til en god vending med rive. 
I sagens natur kan vi ikke i dette blad 
røbe detaljer – men kun at det har 
været et usædvanligt ”frugtbart” for-
fatterpanelforløb. Teksterne er sim-
pelthen – i relation til mårsletborger-
nes hverdag i lyst og mindre lyst – 
lige i øjet, til højrebenet og helt hen i 
vejret, for nu at citere os selv en smu-
le. 
De sidste par år har vi i smukt samar-
bejde med Super-Brugsen arrangeret 
spisning før forestillingerne fredag og 
lørdag, så alle der vil benytte sig af 
dette velsmagende tilbud mødes kl. 
18:30 og bringer sig selv og deres 
venner/familie op på samme 
”kulturelle” niveau, som revyens per-
sonale inviterer til.  
Atter i år har vi den store glæde at en 
lang række sponsorer har bidraget 
med tilskud, der bl.a. danner grundlag 
for det flotte program, der er gået ned 
i pris til en tier – hvilket er Danmarks 
billigste for et program i farver og 
A4! 
Af og til møder man folk i byen, som 
slet ikke ved, at revyen er her og at 
den er opstået og vedligeholdt som et 
åndehul for alle Mårslets (8320) ind-
byggere – budskaberne angår os alle – 

og måske er der lige en morsom vin-
kel på et problem, som specielt hjæl-
per dig kære læser.  
Så kom og se, hvad vi har valgt at 
bringe til torvs - kom til Borgerhuset 
og se Revyen, som vi spiller den 3. – 
6. oktober, hver aften kl. 20:00. 
Billetsalget er startet mandag den 10. 
september i Super-Brugsen, Mårslet – 
ved kasse UNO. 
 
Billetprisen er uforandret fra sidste år 
- nemlig 100 kr. – og til fredagens og 

lørdagens spisning 85 kr. for Brug-
sens velsmagende platte. (Trods suk-
ker- og fedtafgift kun en forhøjelse på 
5 kr.!) 
 
Mårslet revyen har to gange deltaget i 
de danske revymesterskaber og er 
begge gange kommet i finalen. –  
Vi vil ikke prale yderligere – så kom 
selv at se! 
 

105 gr. Blandet 
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Trampestien Hovstien – Hørret Skov 

Trampestien der går fra Hovstien over 
Hørret Enge til Hørret Skov blev des-
værre ved markarbejdet i efteråret 
beskadiget, men er nu efter høsten 
blevet repareret. Stien blev oprinde-
ligt anlagt for 10 år siden og er nok 
mest kendt og anvendt af borgerne i 
Hørret. Efter højden af bevoksningen 
på og omkring stien ser det  ikke ud 
til at stien bliver anvendt så meget i 
øjeblikket. Men de 6 m3 stabilt grus 
som nu er blevet udlagt på stien  er 
bare lagt ud, uden at blive rettet af 
eller jævnet med rive, skovl eller lig-

nende. 
Den nemmeste måde at få jævnet det 
stabile grus ud på at ved at man be-
nytter stien og dermed tager ordet 
”Trampesti” bogstaveligt og tramper 
det udlagte grus ned.  Vedligeholdelse 
af stien sker faktisk ved at man bruger 
den meget, altså tramper den godt til 

og dermed holder bevoksning nede.  
Men i øjeblikket er brændenælder, 
græs og tidsler højt, så hvis der var en 
venlig person som ville slå stien med 
en græstrimmer eller lignende ville 
det være dejligt. Hvis man ikke lige 
kender området og er naturelsker, så 
er det absolut en vandretur værd at 
trave stien igennem over til Hørret 
Skov, hvor man så enten kan vende 
tilbage til Mårslet via Hørretvej, eller 

gå ud gennem den sydlige del  af Hør-
ret Skov, over til Langballe og ad 
Langballevej hjem til Mårslet. Mar-
kerne ejes af Poul Rasmussen, Te-
strupgården så vi er taknemmelige 
over at han vil tillade færdsel over sin 
ejendom. Poul købte ejendommen for 
nogle år siden og sætter stor pris på 
dyrelivet i området og gør derfor en 
hel del for vildtplejen i området. Man 
kan bl.a. se at der er udsat fodretøn-
der, der er sat hegn op for at beskytte 
beplantningen mod krondyrene, som 
der jo er kommet en hel del af i områ-
det og så er der også sat vildænder ud. 
Naturligvis er der også en hel del rå-
dyr, fasaner og harer i området som 
Poul sætter pris på får lov til at leve 
uforstyrret. Men det har desværre vist 
sig at flere som færdes med hund ikke 
holder hundene i snor, hvilket er til 
stor gene for vildtet. Så det er altså 
ikke bare for sjov at der på indgangen 
til trampestien står at hunde skal hol-
des i snor. Løse hunde er til megen 
stor gene for vildtet og når nu Poul 
har givet os tilladelse til at færdes 
langs marken, så er det da det mindste 
man kan gøre, at opføre sig ordentlig 
og holde hunden i snor. 

Jacob Lind            



 MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2012 11 

 

Mårslet Julemærket takker af efter 33 år 

Siden 1978 har De grønne pigespej-
dere og KFUM spejderne i Mårslet 
udgivet og solgt Mårslet Julemærket. 
Julemærket blev hvert år tegnet af en 
fra lokalområdet og solgt af spejder-
ne, som gik fra dør til dør. Idéen med 
julemærket var at bruge overskuddet 
fra salget til at give et tilskud til spej-
dernes lejre og ture i årets løb.  
 
De senere år har vi kunnet mærke, at 
den digitale tidsalder har gjort sit ind-
tog, så mange har ladet mails og vir-
tuelle julekort erstatte det gode gamle 
julekort sendt med posten. Salget af 
julemærker har derfor længe været for 
nedadgående. Men i 2012 var over-
skuddet, når udgifter til tryk var be-
talt, krympet til 37 kroner. –Så nu 
kaster vi håndklædet i ringen; vi stop-
per udgivelsen af Mårslet Julemærket. 
 
Vi vil her gerne takke de kreative 
mennesker, der gennem tiden har teg-
net mærkerne, de mårslettere der har 
støttet ved at købe mærket og endelig 
samlerne, som har fået Mårslet Jule-
mærket sendt med posten. 
 
Hvis du mangler et eller flere ark til 
samlingen, har vi stadig mærker fra 

alle årene på nær førsteudgivelsen fra 
1978. De kan bestilles ved Niels Al-
bæk på nealbaek@familie.tele.dk. 
 
På vegne af De grønne pigespejdere 
og KFUM spejderne 
Niels Albæk 
 
Bliv pigespejder –hvis du vil udfor-
dre dig selv 
 
“Vi vil hjælpe hinanden og dele 
med andre” –sådan lyder mottoet for 
de yngste pigespejdere i hele Dan-
mark og altså også her i Mårslet. To 
gode principper, som pigerne har glæ-
de af i mange andre sammenhænge, 
end når de lige er i spejderuniformen. 
 
I Mårslet har vi valgt at slå de yngste 
piger fra 0. og 1. klasse –kaldet spi-
rerne –sammen med dem fra 2. og 3. 
Klasse –kaldet smutterne –og det er 
blevet til Sprutterne. 
 
Sprutterne udforsker og udfordrer 
verden omkring sig ved gennem leg, 
sang, teater, ture, naturoplevelser og 
historier. 
Til spejder lærer de at samarbejde, 
lytte og tage hensyn til hinanden. De 
lærer også at mestre små opgaver og 
finde ud af nye ting ved selv at få lov 
til at prøve. Det kaldes "learning by 

doing" og er en vigtig del af De grøn-
ne pigespejderes traditioner og prin-
cipper. 
 
Meget af det, vi lærer, handler om at 
kunne begå sig på egen hånd –at lave 
bål og bygge ting af rafter, men også 
andre nyttige ting. For eksempel skal 
sprutterne lære førstehjælp her i efter-
året. 
 
Går du i 0.-3. Klasse, og har du mod 
på at lære nyt sammen med mange 
andre Mårslet-piger, har vi plads til 
flere her i det nye spejder-år. Vi mø-
des hver onsdag klokken 16.30 til 
18.00. Hvis du vil, kan vi komme og 
hente dig i SFO kl.16.15. 
 
Også hos de store spejderpiger 
’Troppen’ som er piger fra 4. Klasse 
og op, er der plads til flere. Vi mødes 
hver torsdag klokken 19.00-20.30. 
Udover møderne tager vi på masser af 
ture med overnatning, og når du bli-
ver 12 år, kan du komme på kursus 
med spejdere fra hele landet. 
 
Har du lyst til at prøve spejderiet af 
eller har du spørgsmål, så ring til 
Sheila på  86 29 86 67 eller skriv på 
truelsen@privat.dk 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

Det Kreative Hus byder dig velkommen 

Der sker noget i Det Kreative Hus i 
oktober. Mød Thyra Frank, syng 
med Connie Pilgaard eller ryst 
rumpetterne til minirytmik i Mår-
slet.  
 
Det Kreative Hus bor i Legeskabs 
lokaler i Mårslet, for legen skal have 
et rum. Huset spejler det hele menne-
ske og inspirerer børn, voksne og 
gamle med musik, motorik og kunst. 
Vi fylder hele tiden nyt liv i rammen 
om legen og har senest åbnet Mini-
motorik og Musikskolen Laura – Syd, 
der hver måned holder sangaftner for 
hele familien og bevæger børn, insti-
tutioner og bedster til rytmik og mu-
sik.  
 
Sangaften for alle med Connie Pil-
gaard Nielsen: Torsdag d. 4. okto-
ber kl. 19.30 - 21.00. 
Kom hele jorden rundt, når musiker 
og multikunstneren Connie Pilgaard 
Nielsen inviterer til fællessang og 

bevægelse for små og store, unge og 
gamle.  Pris: 60 kr.  
 
Fyraftenskursus i rytmik og sjov 
for institutioner: Fredag d. 5. okto-
ber kl. 15.00-17.30.  
Få ny inspiration eller kom i gang 
med rytmik for de små, når musiker 
Dorte Nørgaard holder forrygende 
fyraftenkursus med bevægelseslege, 
fagtesange og stomp. Pris: 400 kr.   

Foredrag med Thyra Frank for al-
le: Mandag d. 22. oktober kl. 19.30 
- 21.00. 
Ildsjælen Thyra Frank påberåber sig 
retten til at være barnlig og fortæller, 
hvordan legen samler os som menne-
sker og bygger bro mellem generatio-
ner.  Pris: 60 kr.  
 
Minimotorik for de mindste og de-

res forældre: Onsdage fra kl. 17.15 
- 18.00. 
Glæd jer til at svinge, sanse og gynge 
og til at kravle, klatre og hoppe med 
motorikvejleder Bente Seerup . Vi 
skal bruge vores sanser og fornemme 
berøring med små hænder og fødder.  
 
Se hele programmet på legeskab.dk 
under Det Kreative Hus, hvor billetter 
kan bestilles. 
 
Vi glæder os til at byde børn, voksne 
og bedster velkommen i Det Kreative 
Hus på www.legeskab.dk  
 

De bedste hilsner 
 

Mette Schmidt-Laugesen, 
Legeambassadør 
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Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

”Kys og kør” 
 
Ugen efter at eleverne begyndte på 
et nyt skoleår, startede projektet, 
hvor skolebestyrelsen og skolen 
sammen forsøger at mindske tra-
fikkaos omkring skolen, samtidig 
med at vi ønsker at overbevise for-
ældrene om, at deres børn sagtens 
selv kan gå ind i skolen og bl.a. 
dermed få en større robusthed.  
 
Der stod voksne ved afsætnings-
buen på Obstrupvej og ved det ny-
etablerede ”kys og kør” fortov 
sammen med elever fra 5.klasse til 
at tage imod eleverne, og de store 
elever tilbød at følge mindre ele-
ver ind. Efter to uger er det kun 
eleverne, der står parat om morge-
nen. Umiddelbart virker det som 
en stor succes, og flere forældre 
har overfor mig tilkendegivet, at 
de må indrømme, at det ikke er 
børnene men forældrenes behov, 
der opfyldes, når barnet følges helt 
ind, og de så det egentlig som en 
stor hjælp, så de også kunne kom-
me hurtigere på arbejde. Når man 
står ude om morgenen ser man, 
hvor mange børn der i virkelighe-
den går eller cykler i skole, hvilket 
også er et positivt særkende for 
Mårslet Skole.  
 
Multibanen i skolegården: 
 
Håndværkerne havde endnu ikke 

forladt skolen, før eleverne havde 
taget den nye multibane ved A-
huset i brug. Banen bliver flittigt 
brugt i frikvartererne og har i høj 
grad forbedret udearealerne for 
eleverne i A-huset i SFO-tiden. 
Det er ikke forbudt område efter 
skoletid og i weekenden, men vi 
håber, at området vil blive behand-
let ordentligt, så mange kan få 
gavn af det. 
 
Hjertestarter på skolen: 
 
Der er opsat en hjertestarter på 
gangen ved kontoret. I den forbin-
delse har et antal lærere, pædago-
ger, skolesekretærer og ledere væ-
ret på en heldags førstehjælpskur-
sus. I konceptet var også et første-
hjælpskursus for skolens 2. klas-
ser. Da man kun kunne have fire 
hold og vi har fem klasser, valgte 
vi, at det var blandede hold, og at 
undervisningen foregik i SFO- ti-
den. Kurset var tilpasset elevernes 
alder og formåen, og de synes ge-
nerelt, det var spændende og lære-
rigt. 
 
Skolen lokale udviklingsplan
(LUP): 
 
Skolens ledelse er ansvarlig for, at 
der hvert andet år laves en lokal 
udviklingsplan, som beskriver de 
udviklingsområder, som dels kom-
mer som krav fra politisk hold, og 

dels skolens egne ønsker for lokal 
udvikling. Det mellemliggende år 
revideres og justeres planen. 
LUP´en  er derfor et centralt og 
lokalt ledelsesværktøj, som samti-
dig fortæller skolens interessenter, 
hvad der er specielt for vores sko-
le.  
 
De 5 indsatsområder, som dette års 
LUP indeholder, er: 
 

Skole /h jem samarbejdet 
(skolebestyrelsens fokus-
punkt) 

 
Elevernes medbestemmelse og 

medindflydelse (pkt. fra 
elevernes trivselsundersø-
gelse) 

 
Målsætning om at 95 % af en 

årgang får en ungdomsud-
dannelse (centralt bestemt) 

Strategi for IT (både lokalt og 
centralt ønske) 

 
Inklusion (lokalt ønske som 

også er et centralt fokus-
punkt) 

 
LUP´en kan ses på skolens hjem-
meside og indeholder også en sko-
lebeskrivelse, værdisættet og sam-
arbejdsaftalen mellem skole og 
SFO. 
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Af  Didde Berthelsen 

Nyt fra 
Opstart og cykelprojekt 
Vi har fået en stor flok nye børn i 
SFO, idet der er startet 95 børn op i 
0.klasse. De er kommet rigtig godt fra 
start og virker til at trives rigtig fint i 
skolens store univers.  
I starten havde de godt gang i moon-
cars og andre køretøjer, og det gik ind 
i mellem lige stærkt nok. Der blev 
derfor planlagt en trafikuge, hvor de 
lærte at gebærde sig rigtigt i trafik-
ken. De har tilmed været til teori- og 
køreprøve og har derved kunnet er-
hverve sig et kørekort, hvori der fak-
tisk kan blive foretaget klip ved uhen-
sigtsmæssig kørsel. Kan være, at nog-
le af de store burde igennem samme 
procedure igen. 
 
Fodboldkamp 
2.klasserne havde besøg af børn fra 
Malling Skole til en storslået fodbold-
kamp onsdag d. 22. august. Der var 
gang i den med et entusiastisk heppe-
kor og mange jublende publikummer.  
Mårsletbørnene vandt heldigvis, ret 
stort oven i købet, nemlig 9-4. Der 
blev efterfølgende budt på kage, saft 
og æblebåde og det var en rigtig hyg-

gelig begivenhed. 
 
1.hjælpskursus 
Skolen har fået installeret en hjerte-
starter og blev i den forbindelse til-
budt et 1.hjælpskursus for alle børn i 
2.klasse. Det blev afviklet i uge 36 og 
forløb over tre timer. Børnene synes, 
det var ret spændende, og det er dej-
ligt at vide, at der nu er en stor flok 
børn der ved lidt om, hvordan man 
hjælper andre i nød.  
 
Naturens Dag 
Søndag d. 9. september var der den 
årlige Naturens Dag, med temaet 
’Smag på Naturen’. 2.klasserne valgte 
at lave deres egen version i ugen op 
til – de samlede forråd (blandt andet 
bær, frugt, og blade) over to dage, og 
lavede efterfølgende bålbuffet om 
torsdagen. Mange af børnene havde 
ikke rigtigt prøvet at samle forråd før, 
så det var en rigtig fin læringsproces 
for dem, og maden smagte helt fanta-
stisk! 
 
Aftenåbent 
3.klasserne er faldet rigtig godt til i 

deres nye omgivelser i D-huset. Vi 
startede året op med en slags indflyt-
terfest tirsdag d. 28. august, hvor bør-
nene fik skøn brændende kærlighed 
lavet på bål. Derudover bød aftenen 
på dans til musik fra youtube, mani-
curebod, massage og masser af hyg-
ge. 
 
Indflytterfest 
De nye 4.klasser havde indflytterfest i 
Expressen torsdag d. 30.august. Den 
blev blandt andet fejret med levende 
bordfodbold, Just Dance i overexpres-
sen, pindemadder og ellers masser af 
råhygge. 
 
Fed Fredag 
Fredag d 31. august bød konceptet på 
fornemt besøg af et tidligere SFO-
barn, Peter Søndergaard Madsen. Han 
er flerdobbelt verdensmester på ethju-
ler, og han kom forbi og lavede nogle 
seje tricks og moves. Han har efter-
følgende lavet et forløb for interesse-
rede andre fredage, så hvem ved, om 
der er kommende verdensmestre i 
Expressen. 

9.30-17.30 
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Så kan du igen give skolens børn en 
håndsrækning. 
 
I begyndelsen af september kom der 
brev med hjem til alle skolens elever 
fra Mårslet Skoles Venner. Men det 
er før set, at den frygtede Papirdrage 
har nået af fortære vigtig information, 
inden den nåede hjem til forældrene. 
Derfor gjorde foreningen også brug af 
dragens værste fjende –ForældreIntra 
–hvor brevet også kom digitalt. Så 
denne gang håber vi at være nået ud 
til alle forældre –på den ene eller an-
den måde. Vi håber også, at rigtig 
mange vælger at give foreningen –og 
dermed skolens elever- en økonomisk 
håndsrækning. 
 
Vi har desværre måttet sige nej til 

årets første ansøgning, fordi der ikke 
var penge i kassen. Det er selvfølgelig 
rigtig ærgerligt, så vi håber at foræl-
drenes bidrag giver os lidt på kiste-
bunden, så vi resten af skoleåret kan 
imødekomme de ansøgninger, vi får 
fra skolens lærere. Der er ikke noget, 
vi hellere vil end at hjælpe dem med 
at give eleverne en spændende under-
visning. 
 
Også i år er kontingentet til Mårslet 
Skoles Venner uændret. Det koster 95 
kroner pr. husstand at være medlem, 
og beløbet kan indbetales via netbank 
på registreringsnummer 1551, konto-
nummer 3196364.  
 
Læs mere på mårsletskolesvenner.dk 

Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

 
E-mail: maa@aarhus.dk 

Telefon: 87139640 
 
Kontortid: 12.15 - 13.15 
 
Skoleleder 
Bodil Skytt Hvid 
bohv@aarhus.dk 
 
Adm. leder 
Gitte Kristensen  
gbo@aarhus.dk 
 
Pæd. leder 
Kurt Iversen 
kuiv@aarhus.dk 
 
SFO leder 
Kirsten Villadsen 
kvil@aarhus.dk 
 
Teknisk Service 
Niels Hansen 
 
Ungdomsskolen  
 
 
Værestedet Flash 
 
 
Skolebestyrelsen 
Formand: 
Rikke Lysholm 
 
Mårslet Skoles Venner 
Lone B. Thuesen 
Telefon: 86122398 
maarsletskolesven-
ner@hotmail.dk 
 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Christina Weiss 
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Ung I Mårslet 
Klub Midgaard – Club7 UP - Mårslet Ungdomsklub  

Den nye ungdomsklub i Mårslet 
holdt åbent hus for de unge 
 
Torsdag d. 16. August kl. 19 – 21.30 
var der indbudt til åbning af den nye 
ungdomsklub i Mårslet på Testrupvej 
6, 8320 Mårslet. Ungdomsklubben er 
et tilbud til unge fra 8. Klasse og op-
efter (14 til 18 år) og er et længe ven-
tet tilbud i sydbyen, hvor de unge i 
noget tid har skullet tage ud af byen 
for at komme i klub. Klubleder Kir-
sten Sønderby og det nye klubperso-
nale var spændte på opbuddet. 
 
Allerede 18.30 trådte den første ind af 
døren og siden væltede det ind med 
unge, der hjemmevant gav sig til at 
bruge faciliteterne. Til lejligheden var 
der lavet bål og stillet an med soda-
vand, pølser og snobrødsdej. I baren 
var der fuld gang i musikken og i fæl-
lesrummet blev der tænkt, tegnet og 
fortalt. De unge skulle nemlig selv 
være med til at give ungdomsklubben 
et navn og et logo. Der var mange 
kreative forslag – nogle mere kreative 
end andre, og det endelige navn vil 
blive valgt ved lodtrækning mellem 

de fem bedste forslag på et senere 
tidspunkt.  
Det nye klubpersonale havde glædet 
sig meget til at møde de unge, og de 
unge kan også godt glæde sig. Det 
nye personale tæller nemlig blandt 
andre en uddannet adventure- og vild-
marksinstruktør, en næsten færdigud-
dannet pædagog samt Mårslets kon-
taktperson til Ungdomsskolen, Jacob 
Laursen, som kan hjælpe dem med at 
få meldt sig til fede hold og kurser i 
løbet af skoleåret. Alt i alt er der lagt 
op til masser af sjove aktiviteter frem-
over. 
 
Med den nye ungdomsklub fuldendes 
Ung i Aarhus Oddervejs vifte af til-
bud til de unge i Mårslet, der i noget 
tid har manglet et sted for de ældste. 
5. og 6. klasserne holder til på Mid-
gården og 7. Klasserne går i Club7up 
(den tidligere juniorklub). Ungdoms-
klubben som har til huse i club7 up 
vil fremover være åben hver mandag 
og torsdag fra kl. 12.00 til 21.30 og 
lokalerne er blevet frisket op med 
blandt andet en bar i tilgift til klatre-
væg, computerrum, basketballbane og 

bålplads.  
 
Klubleder Kirsten Sønderby havde set 
frem til dagen for åbningen: 
”I Mårslet har der altid været tradition 
for et stærkt sammenhold omkring 
børnenes og de unges fritidsliv, og jeg 
er rigtig glad for, at denne klub for de 
ældste nu er kommet godt fra start. 
Jeg håber på et ligeså godt samarbej-
de med forældre og skole som vi har i 
klubberne for de yngre børn, og ser 
frem til at være sammen med de unge 
i klubben.” 
 
For uddybende kommentarer eller 
spørgsmål kontakt venligst: 
 

Klubleder 
Kirsten Sønderby 

Testrupvej 6  
8320 Mårslet  

8713 8138 / 5157 6600 
 

Kommunikations- og 
kulturmedarbejder 

Pia Bak Jensen 
4185 7192 

pibaje@aarhus.dk 

Valg til forældrerådet i Ung i Mårslet 
Kære forældre. 
 
Nu er det tiden til at afholde valg til 
forældrerådet i Ung i Mårslet, som i 
denne sammenhæng indbefatter 
Club7 up og klub Midgaard.  
 
Forældrerådet.  
Forældrerådet består af:  

• 3 forældrerepræsentanter   
• 3 forældresuppleanter. Vi kan 

vælge om suppleanterne kan/
skal deltage i forældrerådsmø-
derne. 

• 1 medarbejderrepræsentant 
medmindre medarbejderne ikke 
ønsker at være repræsenteret.  

Forældrerådet afholder ca. 4-5 møder 
om året af 2 timers varighed. 
 

Formål 
Club7 up og klub Midgaard skal have 
et’ forældreråd. Forældrerådet er 
sparringspartner for fritidsbestyrelsen. 
Rådet skal sikre at forældre kan få 
indflydelse på dagligdagen i fritids-
klubben. 
 
Udpegning af kandidater til besty-
relsen. 
Når forældrerådet har besluttet hvem 
det indstiller til bestyrelsen, meddeles 
kandidaturet til FU lederen. Dette 
gøres på selve valgaftenen. Hvorfor 
det nyetablerede forældreråd lige stik-
ker hovederne sammen og hører om 
der er interesse for deltagelse til valg 
til bestyrelsen. 
 For yderligere information henvises 
til følgende link: 

http://www.aarhus.dk/da/borger/
f a mi l i e - b o e r n - o g - u n g e / F r i t i d /
Foraeldre--og-brugerindflydelse/ 
FU-bestyrelser.aspx 
 
Hvornår afholder vi valget til for-
ældrerådet. 
Tirsdag den 2. oktober  kl.19.30-
21.00 i Klub Midgaard. Tilmelding 
senest den 1. Oktober til mail: ki-
so@aarhus.dk. 
Med venlig hilsen 
 
Kirsten Sønderby 
Fritidsleder Ung i Mårslet 
Testrupvej 6 
8320 Mårslet 
Mobil. 515 766 00 
Mail: kiso@aarhus.dk 
www.ungiaarhus-fco.dk 
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Nyt fra Klub Midgaard: 
 
Mandag D. 13. August 2012 var det 
slut med skolens sommerferie. Det 
betød for os i klub Midgaard, at vi tog 
imod de nye 5. Klasses  medlemmer 
og de nye og gamle 6. klasser  i vores 
renoverede lokaler her i Midgaarden. 
De første uger gik med at lære hinan-
den, og omgivelserne at kende, så 
bl.a. derfor havde vi voksne arrange-
ret “Intro uge” med en daglige  fysi-
ske, og kreative aktiviteter rund om-
kring i klubben.  
 
I anden uge havde vi voksne arrange-
ret Crazy OL! Her gjaldt det bar’ om 
at være med, og discipliner var tilret-
telagt, så medlemmerne ikke nødven-
digvis skulle have nogle særlige for-
udsætning , såsom superb i sprint  - 
men have det sjovt med at konkurrere 
i anderledes disipliner! Vi overvejer 
om fx. Susans Ande race skulle indfø-
res på OL-programmet i Brasilien 
2016! Den nation i Crazy OL 2012 

var Trinidad og Tobago! 
 
Nedenfor har Sofie og Kamille fra 
5C. skrevet om deres oplevelser fra 
Crazy OL. 
 
CRAZY OL I KLUB MIDGAARD 
 
Det var den anden (red.) uge efter 
sommerferien. Man måtte selv lave sit 
hold. Også måtte man lave kostumer 
til sit hold, og vi lavede også en fane 
til det land vi var. 
 
 Det hele startede med en stor ind-
march, hvor alle holdene kom ind 
med deres faner. Den første disciplin 
på den første dag, som var tirsdag, var 
katapult skydning. Det gik ud på at 
skyde en bold ned I nogle ringe også 
få flest point. Om onsdagen var der to 
dicipliner, ande-ræset på Giber Å og 
spiderman-løb. I ande-ræset skulle 
man smide tre badeænder (red.) på 
Giber Å og så gjaldt om at få dem 
hurtigst I mål. I spiderman-løbet  

skulle man gå eller kravle igennem en 
bane med bind for øjnene, og holdet 
skulle hjælpe en igennem banerne, 
der var sat op af gavebånd, og det gav 
minus tid at rive banen ned. Torsdag 
var der slack-line og mastermind 
quiz. Slack-line gik ud på at man 
skulle stå på en line I længst tid. I 
mastermind quizzen skulle man gå 
rundt på Midgaarden og finde poster 
og svarer på spørgsmål. Om fredagen 
var lagkage-konkurrence, og her 
gjaldt det om at lave den flotteste lag-
kage. 

Med venlig hilsen  
Kamille og Sofie 5C. 

Ung I Mårslet 
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Opstart	af	Mårslets	nye	7.	klasses	klub	”CLUB7UP”	
Mandag den 13. august åbnede 
Mårslets nye 7. klasses klub 
”CLUB7UP”. Efter en periode med 
ombygning og istandsættelse hen-
over sommeren, var det glædeligt 
for personalet endelig at kunne by-
de de nye 7. klasser indenfor i deres 
helt egen klub. Tre piger fra 7.b 
meldte sig til at skrive lidt om, hvad 
dagligdagen i klubben indebærer. 
 
Den første uge lærte vi de nye voksne 
og klubben at kende. Der var forbe-
redt aktiviteter til os, hvilket selvføl-
gelig foregik i det gode sommervejr. 
Anden uge var der CRAZY-OL hver 
dag efter skole! Vi kom over og lege-
de lege - hver dag forskellige sjove 
lege med fede præmier. Her på klub-
ben er der altid noget man kan lave. 
Der er rigtig mange aktiviteter hele 
tiden og man kan bare komme med 
forslag, hvis man har nogle idéer. 
 

Hver dag er der rugbrød, havregryn, 
frugt og gulerødder, mens der hver 
mandag er hjemmebagte boller, som 
vi selv hjælper med at bage. Hver 
onsdag er der suppe og hver anden 
fredag er der pandekager. 
 
De voksne har altid tid til at snakke 
med en og er rigtig søde! Hvis man 
har problemer kan man altid komme 
til dem, f.eks. problemer derhjemme, 
med vennerne eller i skolen. Det er en 
rigtig aktiv klub, som vi har skrevet 
længere oppe – lige meget hvad man 
har lyst til at lave, er der mulighed for 
det. Til dem der ikke kender klubben i 
forvejen, så består den af et stillerum 
hvor man kan være, hvis man vil have 
lidt ro. Et kreativt rum, hvor vi laver 
kreative ting såsom at sy, tegne, male 
osv. Et spillerum, hvor der er compu-
tere og playstations. Køkkenet hvor vi 
spiser, spiller, snakker og bare hæn-
ger ud. Derudover har vi også en 

sportscafé, hvor vi kan spille bordten-
nis og hvor vi snart får en projektor, 
så vi kan se film og andet, på stor-
skærm. Og så er der et rum med pool-
bord og en bar, hvor mest 8.- og 9. 
klasserne er.  8. og 9. er der hver 
mandag og torsdag eftermiddag. 
 
Om torsdagen har vi madklub for os 
7. klasser, indtil klokken 21. Der bli-
ver vi i klubben når den normalt luk-
ker. Så laver vi mad, spiser og hyg-
ger. Prisen er 20kr for hver gang! Det 
er så fedt ☺  
 
Tak fordi I ville bruge 5 minutter på 
at læse dette, håber det hjalp ☺ 
 

Skrevet af:  
Anne Veel 7.b 

Maria Videbæk 7.b 
og Stefanie Brigon 7.b ☺  
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

oktober 2012 

Hvad er kristendom? 
Kristendom er både fordringen om, at vi skal elske vores medmennesker, men det er også 

tilsagnet om redning, når vi ikke magter noget, herunder elske vores medmennesker 

Når man spørger: Hvad er det vigtig-
ste i kristendommen, så får man tit det 
her svar: ”Elsk din næste”, altså kær-
lighedsbudet. Vi tænker også straks 
på Moseloven med de ti bud. 
 
Hvad mener Jesus egentlig 
om loven? 
Det fortælles i Matthæusevangeliet 
om et møde mellem Jesus og en frej-
dig ung mand.  Den unge mand vil 
gerne sikre sig evigt liv, så han for-
tæller, at han har overholdt alle bude-
ne, - han har aldrig stjålet, slået ihjel 
eller brudt ægteskabet, og han har 
æret sin far og sin mor, han har virke-
lig været et godt menneske, synes 
han. Det synes Jesus også, men der er 
lige et sidste krav. Hvis han vil være 
fuldkommen, og altså fuld-kommen 
sikker på at arve evigt liv og få en 
skat i himlen, så skal han sælge alt, 
hvad han ejer og han skal give det til 
de fattige. Så gik han bedrøvet bort, 
for han var en velhavende mand. Her 
gik alligevel grænsen for, hvad han 
magtede. 
  
Rammer den historie ikke 
også os? 
Jo, vi kan godt blive forskrækkede, 
når vi hører Jesus’ fordring. Vi har 
det jo alle sammen ganske godt sådan 
materielt. Også vi anser os selv for at 
være hæderlige og ordentlige men-
nesker, men vi har da ikke tænkt os at 
gå til yderligheder og sælge alt det, vi 
efter surt slid, har fået samlet sam-
men. 
 
Urovækkende er også en anden tekst, 
hvor Jesus siger, at vi ikke kan tjene 
både Gud og mammon, altså pengeaf-

guden. Vi må vælge. Elsk din næste, 
hold buddene, vær barm-hjertig, giv 
plads, fordel goderne retfærdigt. Nu 
lyder budene ikke så rare mere. Men 
vor første indskydelse var dog at sam-
tykke i budene, for hvem kan være 
imod, at vi skal elske vores medmen-
nesker. Vi samtykker også, fordi vi 
gerne selv vil mødes med kærlighed.  
 
Kommer vi mennesker ikke 
til kort? 
Jo, ingen kan efterleve alle de gode 
fordringer om at tage vare på hinan-
den, naturen og alle dem vi ikke ken-
der.  Vi kommer til at stå som skyldi-
ge, der ikke kan svare til fordringerne. 
Men vi skal ikke af den grund bare 
kaste alt fra os og sige, at så kan det 
hele også være lige meget. Vi må gø-
re det så godt, vi kan og så ellers glæ-
de os over og trøste os ved, at kristen-
dommen er  mere  end kær-
lighedsbudet.   
 
Hvad er så det med red-
ningen? 
Faktisk er kristendommens kerne-
budskab ikke kun: Elsk din næste. 
Kristendommens kerne-budskab er, at 
Gud elsker os - også når vi fejler, og-
så når vi bukker under for alle krave-
ne.  
 
Pointen er, at vi alle er skrøbelige 
mennesker, der har brug for Gud, vi 
har ikke noget at prale af, noget at 
rose os af, når vi skærer ind til benet. 
Vi er sårbare uanset vor rigdom, uan-
set alle mulige gode handlinger og 
velmente intensioner. Vi er og bliver 
ufuldkomne. Men kristendommens 
kernebudskab er som sagt også, at 

Gud er kærlighed, han ser os, som vi 
er og bærer over med os. Så der er 
altså også håb for os rige. Det hedder 
i en salme, at der ingen rige er i guds-
rige. Det lyder meget hårdt, men der 
er altså heller ingen fattige. I gudsrige 
tænkes der slet ikke i status, i høj og 
lav, rig og fattig. I gudsrige er vi alle 
Guds børn.  
 
Men hvad så med loven? 
Det er vigtigt at forstå, at kristendom 
ikke er en lovreligion, men en frelses-
religion. Derfor lyder de trøsterige 
ord til os: Hvad der er umuligt for 
mennesker er muligt for Gud. Gud 
kan og vil frelse. Han sendte sin søn 
til verden, både for at vise os, hvor-
dan vi skal leve, men også og især for 
at skænke os et håb, når alt ser håb-
løst ud, og give os løftet om, at Gud 
er hos os, når det ser mørkt og me-
ningsløst ud. 
 
Hvordan forholdt Jesus sig 
til loven? 
Faktisk brød han den med vilje gen-
tagne gange. F.eks. når han arbejdede 
på en sabbat. Engang kom der en syg 
mand til Jesus på en sabbat. Jesus fik 
medlidenhed med ham og helbredte 
ham. Derefter sendte han ham hjem 
og ud, tilbage til livet. Det blev fari-
sæerne og de skriftkloge, altså de tra-
ditionelle og lovtro jøder, vrede over. 
Men Jesus ville ikke adlyde lovens 
bogstav, men derimod gerne dens 
ånd. Han tillod sig altså at fortolke 
loven på sin måde, og sagde, at alt 
det, der 
  
 
 
f o r t s æ t t e r  p å  n æ s t e  s i d e 
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Oktober 
 
 

SØNDAG d. 7. okt. kl. 10.00 
Festgudstjeneste med  
efterfølgende sognehusåbning 
18.s.e. trinitatis 
Joh. 15,1-11 
Hanne Davidsen 
 
ONSDAG d. 10. okt. kl. 17.00 
Børne Bamse gudstjeneste 
Tema: 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 14. okt. kl. 9.00 
19.s.e. trinitatis 
Joh. 1,35-51 
Anne Vejbæk 
 
SØNDAG d. 21. okt. kl. 10.00 
20.s.e. trinitatis 
Matt. 21,28-44 
Hanne Davidsen 

 
SØNDAG d. 28. okt. kl. 10.00 
21.s.e. trinitatis 
Luk. 13,1-9 
Hanne Davidsen 
 

November 
 

SØNDAG d. 4. nov. kl. 10.00 
Allehelgen  
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 11. nov. kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 11. nov. kl. 16.00 Ung-
domsgudstjeneste  
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 18. nov. kl. 11.30 
Lene Kofod med praktikant 
 
SØNDAG d. 25. nov. kl. 10.00 
Familiegudstjeneste og minikonfir-
mandafslutning 
Mette Maria Kristensen   

Kildevang 
 

Onsdag d. 3. oktober kl. 14.30  
 

Vi begynder med en kop kaffe 
 kl. 14.00, hvorefter der kl. ca.14.30 

er gudstjeneste med altergang.  
Prædikant Hanne Davidsen. 

Kirketiderne 

 

Mårslet 
Hyggeklub 

 

En særlig arbejdsplads 
Torsdag d. 11. oktober  

kl. 14.00 
 

Carsten Hebsgaard, politikommi-
sær, leder af hundeafdelingen ved 
Østjyllands Politi. Ansat i politiet i 
1980, og siden 1986 været tilknyttet 
hundeafdelingen.  
 
Et oplæg omkring det at være hunde-
fører i politiet – en livsstil. Herunder 
en snak om opgave-løsninger og ud-
vikling på hunde-træningssiden. Poli-
tihunden Djarco og en hunde-vogn 
medtages til arrangementet. 

 
Kommunen har skåret kraftigt i til-
skuddet til foredrag, derfor ser vi os 
nødsaget til at hæve kaffeprisen til 40 
kr. pr. person.  

Mandagscaféen 
 
byder velkommen til den nye sæson 

mandag den 8. oktober 
kl. 9.30 – 11.00 

 
Der bydes på frisklavet kaffe, te og 
rundstykker samt en hyggelig snak 

i et uforpligtende samvær med 
andre fra Mårslet Sogn 

- Så er det tilmed helt gratis. 

Konfirmation 
 
Efter højmessen søndag den 12. au-
gust blev Jakob Bjerre Sørensen kon-
firmeret af sognepræst Mette Maria 
Kristensen i Mårslet kirke. 

f o r t s a t  f r a  f o r r i g e  s i d e 
 
fremmer liv og kærlighed har forrang 
frem for alverdens love og regler, 
også Moselovens bud. Og så spurgte 
han dem ganske provokerende: Hvis 
jeres søn eller datter eller en af jeres 
okser var faldet i en brønd på en sab-
bat, ville I så ikke gøre alt for at red-
de dem? Det kunne de jo nok i deres 
hjerter kun svare bekræftende på, 
men de gik nu bare deres vej, således 
sat på plads. 
  
Hvad er det særlige ved 
kristendommen? 
Kristendommens kernebudskab er 
kærlighed: Det fordres af os, at vi 
skal elske hinanden, men det bud 
kender vi også fra andre religioner. 
Det særlige ved kristendommen er, at 
Gud er kærlighed, altså at Gud er 
barmhjertig. Han er god og har kun 
ét ønske, nemlig at redde os op af 
brønden, det sorte hul, som vi ikke 
ved egen kraft kan hive os op af.
  
 
Kan vi så bare leve som det 
passer os? 
Nej, fordringen om at vi skal tage 
vare på hinanden står stadig ved 
magt. Vi skylder Gud og hinanden i 
taknemmelighed at forsøge at skabe 
små oaser af glæde for hinanden og 
gavmildt dele ud af vor overflod, 
men vi behøver ikke at gå til i be-
kymring eller fortvivle, når det mis-
lykkes for os. 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 
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Søndag d. 30. september  
kl. 10.00 

Hanne Davidsen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Søndag d. 30. september 
kl.14.00 

Familiehøstgudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 

Børne Bamse gudstjeneste 
Onsdag den 10. oktober  

kl. 17.00  
 

 
 
 
 

Tema: Jakob, der drømte  
Børne Bamse gudstjenesterne hen-
vender sig primært til børn i alderen 
2-6 år, deres bamser og forældre/
bedsteforældre. Alle er velkomne - 
uanset alder. 
 
Vi mødes i kirken til en kort guds-
tjeneste med salmesang, en bibelfor-
tælling, fadervor og vel-signelsen. 
Efter gudstjenesten spiser vi sam-
men i Sognehuset. Maden koster 20 
kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn. 
 
Sognepræst Mette Maria Kristensen 

Konfirmandforældreaften 
 
Der indbydes til konfirmand-
forældreaften onsdag den 3. oktober 
kl. 19.00-20.00 i sognehuset, 
Obstrupvej 4 a for alle fire holds 
forældre. 
 
Præsterne vil orientere om under-
visningen og de forskellige særlige 
aktiviteter, der er planlagt for efter-
året. Konfirmanderne kan bl.a. se 
frem til en spændende temadag for 
alle sanser og en særlig ungdoms-
gudstjeneste. Desuden vil vi også 
gerne høre om de forventninger, 
som forældrene har til undervisnin-
gen.  
 
Det ville være dejligt, om vi på mø-
det kunne aftale, hvorledes vi rent 
praktisk kommunikerer med hinan-
den. 
Vi ser frem til en god stund med de 
nye konfirmandforældre. 
 
Sognepræsterne Hanne Davidsen og 

Mette Maria Kristensen 

Kære borgere i Mårslet! 
 

I indbydes hermed til festligholdelse 
af Sognehusets udvidelse. Planerne 
om en udvidelse har været undervejs 
længe; men i marts 2012 blev byggeri-
et så sat i gang, og vi kan nu med glæ-
de og stolthed fremvise et nyt stort og 
flot Sognehus. 
 

På programmet står: 
 

En let frokost, hvortil der serveres 
øl og vin – der afsluttes med kaffe 

og lidt sødt 
 

Diverse taler 
Fællessang af nogle af årstiden 

sange fra højskolesangbogen 
 

Underholdning ved  
Preben Ulvskov og Jørgen 

Kraglund 
 

Sang ved Mårslet kirkes kor og 
korskole ved korleder  

Pia Labohn 
 

Fælles afsyngelse af sognehussang 
(forfatter Mette Bugge) 

 
Fotoudstilling af byggeforløbet v. 

Jørgen Lauritsen 
 

Og så er der selvfølgelig mulighed for 
at vandre rundt og besigtige hele hu-
set. 
 
Vi glæder os til at præsentere det nye 
hus, der er fuld af nye muligheder for 
såvel nuværende som kommende bru-
gere. 
 
Festlighederne begynder med guds-
tjeneste i Mårslet kirke kl. 10.00 
 
Ønske du/I at give en gave til Sogne-
huset kunne det eventuelt være penge.  
 
Der er mulighed for at sætte penge ind 
på kontonr. 1917 9200  066 836    el-
ler putte dem i en gavekasse, der sæt-
tes frem på dagen. Pengene vil blive 
brugt til indkøb af nye højskolesang-
bøger og evt. andet inventar. 
 

På menighedsrådets vegne 
Erik Lund Sørensen 

formand 
 

 
 

 

Indbydelse til Sognehusets 
indvielse  

søndag den 7. oktober kl. 11.30 – ca. 13.30 

Høstgudstjenester 
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Vi indbyder til en musikalsk råhygge-
café-aften i Mårslet Sognehus, 
Obstrupvej 4a, fredag den 26. oktober 
kl. 20.00 - ca. 22.00 – med ’to lys på 
et bord og (måske) tre forløsende 
ord’.  

Kom og få lidt godt til ganen og ka-
kaomælk med en spids til øret. Ole  
og Jens Erik vil med sang, guitarspil 
og gode historier underholde os med 
herlige danske og udenlandske pop- 
 

klassikere, søde melodier og muntre 
viser.  
 
Der lægges op til et par hyggelige 
timer i godt selskab, hvor det vil blive 
meget svært ikke at komme til at syn-
ge med. 
Der kan købes øl/vin/kaffe/te, hvortil 
der serveres chips og kage til rimelige 
priser.  
 
Aftenen er et støttearrangement til 
fordel for foreningen Åben Himmel, 
der planlægger at sætte et nyt teater-
stykke op i kirken efteråret 2014. Alle 
borgere er hjerteligt velkomne – og så 
kan man jo også lige få set det nye 
udvidede Sognehus. 
 
 
Entre 50 kr. 

 
 

Arrangør: Åben Himmel  

Musikalsk Råhygge 
- sammen med guitarduoen Ole Nørskov og Jens Erik Møller 

 
Fredag den 26. oktober kl. 20.00 - ca. 22.00 i Mårslet Sognehus  

Der arrangeres en højskole-
eftermiddag på Testrup Højskole fre-
dag den 2. november i anledning af 
udgivelsen af Det genfundne paradis. 
Meditative tekster om troens fornuft 
af Gerd Theissen, forlaget Alfa. Bo-
gen er oversat fra tysk af Sanne B. 
Thøisen og Hanne Davidsen. 
 
Tro og fornuft ses tit som hinandens 
modsætninger.  Men det behøver de 
ikke at være. Faktisk er der mange 
livserfaringer, der gør en kristen 
livstolkning meget plausibel. 
 
Ligesom kristne livstydninger i man-
ge situationer forekommer at være 
netop fornuftige.   

Det er hvad teksterne i Det genfundne 
Paradis viser, og sådan inviterer de 
til at blive læst med både hjerte og 
hjerne.  
 
På programmet står: 
13.00-13.45 Velkomst og foredrag 
ved forstander Jørgen Carlsen: Kultur 
og Kristendom  
13.45  Pause 
14.00-15.00 Sognepræst og phd. San-
ne B. Thøisen: Om tro og fornuft 
15.00-15.30 Kaffepause 
15.30-16.30 Lektor Ole Davidsen: 
Det kristne menneskesyn i spil mel-
lem evolutionsteori og bibel-
fortolkning 
 

17.00-17.30: Aftensang i Mårslet kir-
ke ved sognepræst Hanne Davidsen 
 
Forlagsredaktør Jeanne Dalgaard vil 
være til stede, så der bliver mulighed 
for at købe bogen i pausen. Deltagelse 
koster 50 kr., og man tilmelder sig på 
Testrup Højskole, tlf. 8629 0355 eller 
på mail 
testrup@testrup.dk. 
 

 
 

Jørgen Carlsen, Hanne Davidsen og 
Sanne B. Thøisen  

Det genfundne Paradis 
Fredag den 2. november kl. 13.00-17.30 på Testrup Højskole 
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40 gravminder er fundet 
bevaringsværdige og er nu 
fredede 
Danske kirkegårde rummer historier 
om dagligliv og slægters skæbne. En 
tur gennem kirkegården kan være 
utrolig spændende, fordi den ikke 
alene fortæller om vor egns historie, 
men også om de mange gode og inte-
ressante historier, som kirke-gårdens 
gravminder rummer.    
 
I 1999 udgav Mårslet Sogns Lokalhi-
storiske Forening hæftet: "Hvad tav-
se stene kan fortælle", der fortæller 
om personerne bag navnene på 35 
gravminder på Mårslet Kirkegård. 
 
Lov om registrering af be-
varingsværdige grav-
minder 
Den stigende interesse for lokal-
historie og forståelsen for kirke-
gårdenes kulturhistoriske værdi fik i 
1986 den daværende kirkeminister 
Mette Madsen til i Folketinget at 
fremsætte et lovforslag om en lands-
omfattende registrering af bevarings-
værdige gravminder på vore kirke-
gårde.  
 
Loven blev vedtaget, hvorefter kirke-
ministeriet og Statens Mu-seumsråd 
gik sammen for at udarbejde kriterier 
for bevaring af gravminder af særlig 

historisk interesse i Danmark.  
 
Ved loven var der endvidere bestemt, 
at de lokale kulturhistoriske museer 
landet over skulle stå for det prakti-
ske arbejde med registrering.  
 
Bymuseet i Århus blev udset til regi-
strering af bevaringsværdige grav-
minder på Mårslet kirkegård. 
 
Kriterier for udvælgelse. 
Udvælgelseskriterierne, som blev 
lagt til grund for registrering og der-
med fredning, var blandt andet;  
 
1) alle gravminder der er mere end 
100 år gamle.  
2) gravminder, der er typiske for for-
skellige tidsperioder.    
3) gravminder, med særlig udsmyk-
ning.   
4) gravminder med lokalhistoriske 
navne. 
5)gravminder med særlig in-
skriptioner - f.eks stillings-
betegnelser.  
 
Det var efter disse 5 kriterier, at 
gravminderne på Mårslet kirkegård 
blev udvalgt og registreret. 
  
Flere af gravminderne på Mårslet 
Kirkegård blev fundet bevarings-
værdige ud fra mere end et af kriteri-
erne. 
 
Registreringen i Mårslet 
Bymuseet havde i juni 2010 udarbej-
det forslag til hvilke gravminder de 
fandt bevarings-værdige.  
 
Efter en gennemgang af forslaget 
blev enkelte sten udskiftet med sten, 
der havde større lokalhistorisk betyd-
ning. 
 
I alt 40 gravsten og et enkelt  
 
gravsted blev det endelige resultat af 
registreringen, der efterfølgende blev 
godkendt af menighedsråd og prov-

sti. 
 
Ringbind i våbenhuset  
I Mårslet Kirkes våbenhus står i sal-
mebogsreolen 2 ringbind med oplys-
ninger om de 40 fredede grav-
minder. 
 
Her kan læses om baggrunden for 
fredningen, udvælgelseskriterier 
samt en beskrivelse af personerne på 
gravstenene.  
 
Endvidere kan ses en oversigt over 
hvor på kirkegården gravminderne er 
placeret. 

 
Alle er velkomne til at se og læse  

i ringbindene.  
 
Bag ringbindende findes oversigts-
kort i A4-format, der kan tages med 
på kirkegården.  
 
Mårslet kirke er normalt åben i dagti-
merne mandag til fredag  
kl. 9.00 – 16.00. 
 
Her vil der være mulighed for at se 
og læse i ringbindene - naturligvis 
også når kirken i øvrigt er åben. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Møller og Erik Moldt 

Fredede gravminder på Mårslet Kirkegård 
-Hør mere ved kirkekaffen den 28. oktober i Sognehuset 
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Efter et par vellykkede ture til Berlin 
(2010) og Dresden/Wittenberg (2011) 
indbyder vi nu til en tur til Skt. Peters-
borg i foråret 2013. Skt. Petersborg er 
en imponerende flot og smuk europæ-
isk storby i Rusland grundlagt af zar 
Peter den Store.  
 
Han var stærkt fascineret af Europa og 
ønskede at bygge en by, der viste, at 
også gamle Rusland kunne måle sig 
med de europæiske hovedstæder – og 
helst overgå dem. Og det lykkedes.  
 
Der er meget at se i Skt. Petersborg, så 
der må vælges. Vi har valgt følgende 
steder ud, som vi bare må se: Peter-
Paul Katedralen, (hvor vi finder Dron-
ning Dagmars grav), Isaak Katedralen, 
Kazan Katedralen (zarens gamle kro-
ningskatedral), Vinter-paladset og 
Kunstkammeret (rummer Peter den 
Stores raritetskabinet), og måske når 
vi også Aurora (krigsskibet, hvorfra 
det første kanonskud kom og satte 
revolutionen i gang i 1917). 
 
Der vil også være tid til at gå på egen 
hånd og f.eks. besøge Russisk Muse-
um (et kunstmuseum), Dostojevski - 
museet, Kunstnernes Kirkegård (med 
f.eks. Peter Tjajkovskijs gravmonu-
ment) eller måske vil man nyde en 
sym-fonikoncert en aften – mulighe-
derne er overvældende. 
 
 

Igen er det lektor og historiker Jørgen 
Granum-Jensen, der er vores guide. 
Han har tidligere arrangeret flere ture 
til Skt. Petersborg.  
 
I næste nummer af Mårsletbladet vil 
der komme flere detaljer – især afrej-
setidspunktet (sandsynligvis i maj), 
rejsens varighed (omkring 5-7 dage) 
og prisen. Vi flyver fra Kastrup. 
 
Man er velkommen til allerede nu at 
give en ganske uforpligtende tilkende-
givelse af, om man er inter-esseret i 
turen på mail hda@km.dk. 
 
PS. Aarhus Universitetsforlag har net-
op i 2012 udgivet en glimrende serie: 
”vide verden”, der beskriver forskelli-
ge storbyer, bl.a. Skt. Petersborg. Den 
er hermed anbefalet. 
 

Sognepræst 
Hanne Davidsen 

Turen går til Skt. Petersborg  
 
 
 
 
 
 
 
Valg til menighedsråd 2012 
 
I løbet af efteråret 2012 skal der 
vælges nye menighedsråd i Folke-
kirken. 
 
Den officielle valgdag er tirsdag den 
13. november 2012. 
 
Der kan indleveres kandidatlister i 
perioden tirsdag d. 25. september 
2012 kl. 19:00 til tirsdag d. 2. okto-
ber 2012 kl. 19:00 hos: 
 
René Tindbæk Lunderskov, 
Præstegårdsvej 84, 
8320 Mårslet 
 
eller 
 
Susanne Lauritsen, 
Gyldenkronesvej 46, 
8320 Mårslet. 
 
Tirsdag d. 13. november 2012 væl- 
ges de menighedsråd, hvor der er 
opstillet to eller flere kandidatlister, 
således at valget skal afgøres som 
et afstemningsvalg i lighed med 
kommunalvalg og folketingsvalg. 
 
Ifølge traditionen vil en stor del af 
de knap 1.900 menighedsråd i Fol-
kekirken imidlertid blive valgt ved 
aftalevalg, hvor der kun er opstillet 
en enkelt kandidatliste. 
 
For disse menighedsråd vil valget 
være afgjort nogle uger tidligere, 
når valgbestyrelsen har konstate-
ret, at der kun er indleveret én kan-
didatliste, og at denne opfylder de 
krav, der stilles til en liste og kandi-
daternes valgbarhed. 
 

Mårslet Menighedsråd 
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Mårslet Indremission okto-
ber: 

 
 

 
 
 
 

 
Tema: ”At vove  

at være den jeg er” 
Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30, får 
vi i Sognehuset, besøg af Else Ø. An-
dersen, Aarhus. 
 
Emnet for denne aften er: Det kræver 
mod at ”stå ved sig selv”.                                                                                
Det at respektere sig selv, samtidig 
med at jeg skal respektere andre men-
nesker, kan være en stor udfordring i 
hverdagen. Hvordan undgår jeg, at 
lade mig styre af andres meninger og 
forventninger? 
Else Ø. Andersen vil desuden berøre 
flg. Spørgsmål: 
Hvilke værdier og holdninger lader 
jeg mig styre af? 
Er jeg noget værd, eller hvordan ser 
jeg på mig selv? 
Hvad med følelserne – og oplevelsen 
af, at de ”løber af med en”? 
Hvad vil det sige: ”At være i eget 
hus”? 
Bør jeg som kristen lade andre be-
stemme over mig, og finde mig i uret-
færdighed? 
 
Der vil blive hentet eksempler fra 
både hverdagen og fra bibelen, og der 
illustreres med billeder undervejs.  
 
Else Ø. Andersen har arbejdsmæssig 
baggrund som ergoterapeut og er des-
uden uddannet Familie- og Psykote-
rapeut fra Systemisk Institut for Fa-
milieterapi (S.I.F.) Hun arbejder til 
dagligt som privat-praktiserende tera-
peut i Århus og er mor til 3 voksne 
børn. Desuden har hun 3 børnebørn.  
 
Velkommen til en inspirerende aften, 
hvor der efter oplægget, vil blive mu-
lighed for at tale sammen om afte-
nens emne.  

Vi er nu kommet godt i gang med 
konfirmandundervisningen og er klar 
til at prøve noget nyt.  
 
Derfor holder vi to temadage, hvor vi 
efter aftale med skolens ledelse, har 
fået lov til at låne konfirmanderne 
hele dagen. 
 
Konfirmanderne skal på en utra-
ditionel måde arbejde med temaet 
JALOUSI – ud fra en kristen syns-
vinkel og med alle sanser!  

 
Fredag den 5. oktober  

kl. 8.00-13.00 holdes dagen 
for 7.b og 7.c. 

 
 

Fredag den 26. oktober  
kl. 8.00-13.00 holdes dagen 

for 7.a og 7.d.  
 
Konfirmanderne fordeles klassevis i 
tre-fire hold, som skal rundt til syv 
forskellige poster, inden vi slutter af i 
kirken.  
 
Nogle poster kan muligvis være 
udendørs, så konfirmanderne skal 
have varmt tøj med – og husk også 
madpakken. Dog serverer vi ved for-
middagspausen lidt lækker frugt. Vi 
ser frem til nogle gode, sjove og lære-
rige dage i selskab med konfirman-
derne. 

 
Sognepræsterne  

”Som jeg har det lige nu, er det godt 
at være sammen med andre og at bli-
ve hørt og forstået”.  
 
Det er et af de mange udsagn om at 
have været med i den sorggruppe, der 
i foråret blev gennemført i Mårslet.  
Vi starter nu en ny gruppe op.  
 
Vi tilbyder 6 mødegange, og det fin-
der sted i Mårslet Sognehus, Obstrup-
vej 4a. Mødedagene er følgende tors-
dage mellem kl. 16.00 og 18.00: 11. 
oktober, 25. oktober, 8. november, 
22. november, 6. december og 13. 
december. 
 
Det er gratis, og to frivillige personer 
leder gruppen.  
Hvad der tales om i gruppen er under 
tavshedspligt.  
 
Et andet udsagn fra gruppen er: ”Min 
omverden synes jeg hurtigt skal se at 
komme videre, men så hurtig er sorg 
ikke, skal jeg hilse og sige”. Det er en 
af grundene til, at gruppen strækker 
sig over en periode og kommer til at 

virke som en oase i en hverdag, der 
fortsat skal fungere. Sorg er en til-
stand, som man er sat til at bære i en 
periode. Det kan være et år eller me-
re. I den første tid kan det være godt 
at bære i fællesskab. Det letter og kan 
være med til at give nyt livsmod. 
 
Under folkekirkesamvirket er der nu i 
Århus kommune 12 sorg- og livs-
modsgrupper. Det udtrykker et be-
hov.  
 
Har du brug for – eller kender en, der 
har brug for at deltage i gruppen for 
voksne – kan henvendelse ske til sog-
nepræst Hanne Davidsen, 86290234 
eller hda@km.dk.  
 
 
Første mødegang er 11.oktober.  

 
Sorggruppelederne Kaj Lolholm og 

Susanne Lauritsen 

Sorg- og livsmodsgruppe 

Temadage for konfirmanderne 
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Kirkebil 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
kan ældre og dårligt gående bestille 
gratis transport.  
Ring til kirketjener Allan Vindfeldt 
Jensens senest fredag kl. 8.30 på  
tlf. 8629 8190. 

Øvrige adresser: 
ORGANIST OG KORLEDER 
Pia Labohn  
Tlf. 8655 6408 
pl@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 
 
KORDEGN 
Henny Margrethe Bauning  
Træffes normalt på kirkekontoret i  
Sognehuset, Obstrupvej 4A,   
tirsdag og onsdag  kl. 9.00 - 13.00.  
Tlf. 8629 3440  
hmb@maarslet-kirke.dk 
ellers henvises til sognepræsten på 
Tlf.  8629 0234  
hd@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKETJENER  
Allan Vindfeldt Jensen 
Telefontid kl. 8.00 - 8.30  
Tlf. 8629 8190 
 
SOGNEMEDHJÆLPER  
Mette Grøn Bugge  
Tlf. 2216 6792 
mb@maarslet-kirke.dk 
Mandag er fridag 
 
KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR 
Ved Kirken 1 
Tlf. 8629 4841 
Inga Michels, graver  
Træffes kl. 12.00 - 12.30  
- ellers på kirkegården. 
im@maarslet-kirke.dk 
 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
Erik Lund Sørensen  
Frøkærparken 68 
Tlf. 8629 9395 
els@maarslet-kirke.dk 

Mariehønen 
er legestuen for børn op til 6 år. 
Sognehuset, mandag  
kl. 16.15 - 17.30  
Vil du vide mere så kontakt:  
Jette Kristoffersen,  
tlf. 6084 5520 eller 
Susanne Lunderskov,  
tlf. 6086 2617 
 
Lærkereden 
er for alle børn fra BH klasse  til og 
med 3. klasse.  
Vi synger, hører en fortælling fra Bi-
belen, leger og deltager i mange for-
skellige aktiviteter.  
Sognehuset, mandag  
kl. 16.15-17.30.  
 
 
 

Ledere af Lærkereden er: 
Dorthe Bjerge,  
tlf. 8629 5002  
Mette Nørgaard Pedersen, 
tlf. 8629 7155 
 
Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.- 7. klasse.  
Sognehuset, mandag 
kl. 19.00 - 20.30. 
Program kan fås i sognehuset.  
Ledere af Ørnereden er: 
 
Anders Kristoffersen,  
tlf. 8628 9965 
René Lunderskov,  
tlf. 8621 2186 
 
Der kan være ændringer i forbin-

delse med højtider og ferier. 

Kirkesiderne for oktober 
redigeres af 
 

Hanne Davidsen, 
Mette Grøn Bugge 

  Hanne Davidsen  
Præstegården 
Obstrupvej 4 
 
Tlf. 8629 0234 
hd@maarslet-kirke.dk 
 
Træffes bedst onsdag, torsdag 
og fredag  kl. 12.00 - 13.00 samt  
torsdag  kl. 16.00 - 17.00 
Mandag er fridag. 
 

Mette Maria Kristensen  
Balagervej 13 
8260 Viby J. 
 
Tlf. 2446 4882 
mmk@maarslet-kirke.dk 
 
Træffes bedst onsdag, torsdag 
kl. 10.00 - 11.00   
Fredag er fridag 

Sognepræsterne 

Menighedsrådet 
 

Der afholdes menighedsrådsmøde   
 

Onsdag d. 24. oktober kl. 19.00 
I Sognehuset. 

 
Menighedsrådets møder er offentlige 
og alle er velkomne til møderne. 

Kirken er åben 
Mårslet Kirke er normalt åben i dagti-
merne mandag til fredag  
kl. 9.00 - 17.00. 
Alle er velkomne til at slappe af fra 
dagens stress og nyde roen i det smuk-
ke kirkerum. Er der herudover behov 
for at besøge kirken på andre tidspunk-
ter, så kontakt : 
 
Sognepræst Hanne Davidsen i præste-
gården, Obstrupvej 4,  
8320 Mårslet.  

Mårslet Kirkes 
Hjemmeside 

Her finder du svar på mange kirke-
ligt relaterede spørgsmål ligefra 
adresser og aktivitets-kalendre, til 
info om hvordan man gør i forbin-
delse med navneændring.  

http://maarslet-kirke.dk  

Børneklubberne 
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TMG - Nyt 

TMG's hovedbestyrelse 
Forretningsudvalg:  
Formand  Kurt Kirkedal Laursen 86 29 38 39 kurt@kirkedal.dk 

Næstformand og halhusansvarlig  Kent Pedersen 86 29 98 55 makpedersen@mail.dk 

Kasserer  Gerda Svendsen 86 72 25 80 gjs@tdc.dk 

Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Steen B. Hansen 20 32 12 28 steen@steenbhansen.dk 

Basketball Rikke Lysholm 86 13 53 78 Rikke.lysholm@mail.dk 

Cykelmotion  Stefan Brenstrup 22 83 20 24 formand@maarslet.com 

Fodbold Jan Henriksen  86 29 74 05  reintoft@henriksen.mail.dk  
Gymnastik  Britt Skytte 86 72 19 19  britt@tmggymnastik.com 

Håndbold  Ole Gade 86 29 80 51 ole@peektraffic.dk 

Motion Steen Bille 25 67 51 86 bille1113@hotmail.com 

Pétanque  Knud Rasmussen 86 29 31 13  knud.else@live.dk 

Tennis  Henrik Breyen  86 29 83 22  hb@melindascandinavia.dk 

Volleyball  Claus Jacobsen  86 72 17 28  krusejacobsen@gmail.com 

Mårslets bilister, Super Brugsen og OK 
har nu sponsoreret TMG med over ½ million!  

I år har Super Brugsen og OK støttet 
TMG med kr. 38.726,- som resultat af 
sponsoraftalen for 2011/2012 mellem 
TMG og Super Brugsen + OK. I alt 
har vi nu fået over ½ million 
 
Super Brugsen og OK giver et tilskud 

til TMG på 5 øre for hver liter brænd-
stof vi tanker i Mårslet på et TMG 
OK-kort. Halvdelen fra hver. Derfor 
tak til de af byens borgere, der har 
anskaffet sig et sådant kort og tak til 
Super Brugsen og OK. 
 

Sådan støtter du TMG  
Hvis du har et OK kort anskaffet gen-
nem TMG, så får vi penge hver gang 
du tanker i Mårslet. 
Hvis du ikke har et TMG kort, kan du 
henvende dig i HalHuset, hvor der 
ligger foldere med vores nummer på 
eller du kan maile til 
 kurt@kirkedal.dk.  
 
Hvert nyt benzinkort med TMG 
Sponsornummer på giver et bonusbe-
løb på 200 kr. (når der er tanket 500 
liter på det).  
 
Hvis du allerede har et OK kort, kan 
du checke om du støtter TMG på 
www.ok.dk > min OK > kundeoplys-
ninger. Kortet kan ændres til at støtte 
TMG ved at kontakte OK. 
 
Tak til Super Brugsen, OK og byens 
borgere for det dejlige tilskud til drif-
ten af TMG og HalHuset. 

I alt har aftalen nu løbet 14 år, og givet 521.002,-til TMG. 
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Motion 

Motionscenter trækker nye medlemmer 
Jo mere solens varme og sommeren 
mere ses i bakspejlet end foran os, 
begynder flere mårslettere at melde 
sig ind i Mårslet Motionscenter. 
 
For en måned siden var vi 350 bruge-
re af fitness- og indoor cykling tilbud-
dene, men det tal er steget siden uden 
at vi kender noget loft for, hvor man-
ge, der er plads til. 
 
Flere gange i løbet af det halvandet år 
motionscentret har været åbent, er vi i 
bestyrelsen stødt på rygter om, at vi 
har sat et loft for medlemstallet. Men 
det er og har aldrig været sandt. Vi 
tager imod de borgere, der ønsker at 
træne i centret, indtil medlemmerne 
synes, at det bliver for trængt. 
 
Senest har vi genstartet vores løbe-
skole for tre grupper løbemotionister. 
Ved deadline er 41 løbere meldt til en 
af ’klasserne’ for begyndere, letøvede 
eller øvede løbere.  
 
En flok af dem betaler 200 kroner for 
at deltage i de 12 uger træningspro-
grammet varer, mens det er gratis for 
medlemmer af TMG motion. 
 
 

Et fælles mødested 
 
Sideløbende fortsætter to af fitness-
trænerne deres crossfit-agtige act-
træning for en flok unge mænd, men 
udendørs på grusbanen, da gymna-
stiksalen er optaget frem til december. 
 
Men indendøre, i motionscentret, sker 
det generationsmøde, som er svært at 
finde i Mårslet. Mødet hvor 15-årige, 
25-årige, 43-årige og 60-årige, mænd 
som kvinder, begynder at snakke 
sammen, fordi de mødes om noget 
fælles, nemlig træningen. 
 
Unge, der gik på efterskole indtil juni, 

melder sig nu ind i centret igen. Man-
ge af dem, der holdt forårs- og som-
merfri fra den indendørs træning, ven-
der tilbage, og nye kommer til, fordi 
de har hørt om muligheden for at træ-
ne i eget center. 
 
Men det handler ikke alene om med-
lemmerne at drive et motionscenter. 
Det handler også om de 22 frivillige 
instruktører, der hjælper medlemmer-
ne til en god oplevelse, når de træner. 
 
Yderligere to fitnessinstruktører ud-
dannes i efteråret via DGI’s 40 timers 
fitnessuddannelse og det samme gæl-
der for to nye instruktører i indoor 
cykling.  
 
De er centrets ansigter over for med-
lemmerne i samarbejde med bestyrel-
sen. 
 
Vil du også træne i motionscentret, 
sender du en mail  t i l  bi l -
le1113@hotmail.com eller ca-
satryk@hotmail.com 
 
Læs mere om centret på vores blog: 
http://tmg-fitness.blogspot.dk/ 
 

Steen Bille, TMG motions formand 

Løbeskolen for løbemotionister fra be-
gyndere til øvede hører til TMG motions 
nyeste tilbud, hvor kursusuddannede 
trænere skaber tryghed og motivation – 
som i motionscentret (Foto: Steen Bille) 
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Annoncer sendes til en af nedenstående.  

Annoncepriser og størrelser  for  år 2011, 
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms. 
Annoncer for mindre perioder kan også aftales. 
Bladet udkommer 10 gange om året  år til alle Husstande i  postnummer 8320  
Og Mårslet Kirkesogn, som pr. 1.1.2011 udgør ca. 2.100 husstande 

Hanne Salling Jensen 
Tlf: 86 72 20 00 

E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk  

Jacob Lind  
Tlf: 21 79 89 95 

E-mail: jacoblind@profibermail.dk 

6,00 x   2,5 cm kr. 1.350 
6,00 x   5,5 cm kr. 2.000 
6,00 x   8,5 cm kr. 2.450 
6,00 x  11,5 cm kr. 3.000 
6,00 x 14,5 cm kr. 3.500 
9,25 x   2,5 cm kr. 1.800 

9,25 x   5,5 cm kr. 2.450 
12,5 x   2,5 cm kr. 2.000 
12,5 x   5,5 cm kr. 3.100 
12,5 x   8,5 cm kr. 4.000 
12,5 x  11,5 cm  kr. 4.750 
12,5 x 14,5 cm kr. 5.300 

19,00 x   2,5 cm kr. 2.400 
19,00 x   5,5 cm kr. 4.000 
19,00 x   8,5 cm kr. 4.900 
19,00 x  11,5 cm kr. 5.825 
19,00 x 14,5 cm kr. 7.200 
19,00 x 27,0 cm kr.12.850 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Giv en       til Mårslet-bladet 
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Gymnastik 

Gymnastiksæsonen 
i fuld gang med hold for hele familien 

Vi har stadig en ledig plads til dig 
 

−  der lige skulle spille fodbold 
sæsonen færdig 

 
− der skulle blive helt færdig 

med haven 
 
− der vil lære at lave strakt salto 

på TMG Jumpers om torsda-
gen 

 

− der skulle have gang i løbeture-
ne efter sommerferien og nu 
trænger til noget mere bevæ-
gelse 

 
− der lige er flyttet til byen og vil 

ud og lære nogle at kende med 
sved på panden 

 
− der helt glemte at få dig meldt 

til i august og lige har opdaget 
at efteråret er sat ind 

− og alle andre med gymnastik 
lyster 

 
Zumba for alle < 16 år starter op i uge 
43 -  efter efterårsferien. 
 
Kig efter et hold for dig på 
www.tmggymnastik.com og meld dig 
til samme sted. 
 
Vi ses i gymnastiksalen 
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AKTIVITETER I OKTOBER 2012 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 
Med venlig hilsen 

 
Brugerrådet  

Langballevej 3, 8320 Mårslet 
Tlf. 87 13 43 38 (nyt hovednummer) 

Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte) 
 

Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: 51 57 60 54 
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00 

Onsdag d. 3. okt. kl. 14.00: 
Gudstjeneste 
 
Torsdag d. 4. okt. 
Vaccination kl. 9.30-10.30 
Kl. 11.30: Tag-selv-bord i caféen. 
 
Mandag d. 8. okt. kl. 14.00 
Modeshow og tøjsalg med Karina Dyhr 
 
Onsdag d. 10. okt. kl. 14.00: 
Syng med Uffe 
 
Fredag d. 12. okt. kl. 14.00 
Beder Spillemænd underholder 
 
Søndag d. 14. okt. kl. 14.00 
Banko 

Fredag d. 26. okt. kl. 14.00 
Krolf (i tilfælde af dårligt vejr spiller vi indendørs spil)  
 
Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl. 
15.00-17.00 samt den første lørdag i hver måned mel-
lem kl. 10.00-12.00.  
Henvendelse om Genbrugsen til: 
Karen Kristensen 86 29 04 47 
Villy Pedersen 86 29 45 79 
Henry Lander 86 29 14 82 
 
Sundhedsklinikkens åbningstid: 
 Torsdag kl. 9.00-14.00, men kun  
 efter aftale ml. kl.13-14. 
 Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9 
Tlf.: 8713 4432  

9.30-17.30 

Giv en               til Mårslet-bladet 
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 
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Kildevangs Venneforening 
Det er med sorg vi har mistet vores 
afholdte formand Ole Jensen, æret 
være hans  
minde. Foreningen fortsætter en ny 
sæson med ny formand Inger Christi-
ansen, vi skal gøre vort bedste. 

 
Vores første arrangementer er: 

 
Høstfest fredag den 05.10.12 kl. 
18.00-23.00, en rigtig hyggelig aften. 

Middag, musik og dans. Pris 130,00. 
Vin, øl og vand kan købes. Ameri-
kansk lotteri. 
Tilmelding til Inger Christiansen, 
tlf. 2292 3016, eller i caféen senest 
den 28.09.12 
 
Generalforsamling med underhold-
ning mandag den 22.10.12. kl. 
19,00. 
Forslag kan afleveres eller sendes til 

Inger Christiansen på 
mail:farpoul@hotmail.com. 
 
Banko søndag den 18.11.12  kl. 14.00  
Kaffe og kage kr. 15,00.   Ameri-
kansk lotteri, øl og vand kan købes. 
 

Med venlig hilsen 
Venneforeningen 

Inger Christiansen 
Formand 
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Spil Bridge i Mårslet 

  
Du kan nå det endnu,  

spilleaften er hver torsdag  
kl. 16.50 på plejehjemmet 

  
Forhør nærmere  

Hos Jørgen 
Tlf. 4059 9973 
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TAEKWONDO 

Du behøver ikke rejse til verdens 
ende for at prøve en eksotisk kamp-
sport. 
 
I Aarhus Syd Taekwondo Klub træ-
nes moderne taekwondo, som ud-
springer af en flere tusinde år gammel 
stridskunsttradition, der i dag har ud-
viklet sig til en olympisk disciplin 
hvor der scores point på velplacerede 
spark og slag. Men sporten er andet 
og mere end det. "Taekwondo er stør-
re end OL og medaljer til vinderne - 
taekwondo er for alle - også for alle 
dem som aldrig kommer op i ringen 
og får medaljer", siger formand Kari-
na Boeriis og mor til Maj og Mathias, 
som også træner taekwondo og fort-
sætter: "Taekwondo har noget at til-
byde alle, børn, unge såvel som voks-
ne, for taekwondo handler ikke om at 
lære at slås, men om at blive fysisk 
såvel som mentalt stærkere, og ulti-
mativt et lykkeligere menneske. Og 
det har en værdi for alle." 
 
Breddeidræt 
 
I klubben træner især folk med til-
knytning til det sydlige Aarhus og 
opland, herunder adskillige fra Mår-
slet på klubbens børne-, voksen- og 
familiehold. Klubben prioriterer bred-
den og har udviklet flere specialhold 

for at favne flest mulige. Især familie-
holdet er unikt, for her kan forældre 
få en god oplevelse sammen med de-
res børn og samtidig få pulsen i vej-
ret. Og børn kan blive præsenteret for 
en sport der kan bidrage til deres ro-
busthed, selvstændighed og impulsi-
vitet i trygge og familiære omgivel-
ser. 
 
Klubbens instruktører er alle voksne 
mennesker med mange års træning 
bag sig, og de er passionerede udøve-
re af sporten. Derfor tager de ud på 
skoler og SFO'er i området og under-
viser børn, helt ned til de mindste 
klasser, i kampsport. Eksempelvis har 
klubbens instruktører ved flere lejlig-
heder undervist i Mårslet Skoles SFO, 
hvor rigtigt mange børn fik en god 
sportslig oplevelse. "Hvorfor vi tager 
ud i vores fritid og underviser andre i 
taekwondo? Fordi vi elsker det!", ud-
trykker Karina Boeriis med et smil 
som siger alt. 
 
Comeback og Gråbælterne 
 
Klubbens ambition om mangfoldig-
hed og bredde har desuden fostret to 
andre unikke specialhold: Comeback 
og Gråbælterne. Det første er et hold 
for alle de, som tidligere har trænet 
taekwondo, men som af den ene eller 

anden årsag har valgt at holde en pau-
se fra sporten og nu gerne vil i 
gang igen. På holdet trænes der efter 
det almindelige pensum, men der ta-
ges individuelle hensyn til den enkel-
tes fysik og generelle kondition. Grå-
bælterne er et lignende hold men ude-
lukkende tilegnet "aldrende" samt 
forhenværende sortbælter, der gerne 
vil i kampform igen, og på holdet træ-
ner folk fra mange egne af landet og 
forskellige klubber. I Mårslet er der 
anslået 80 personer som er i målgrup-
pen for disse to hold. Men taekwondo 
har alle Mårslets ca. 4.500 indbyggere 
som målgruppe, for Taekwondo er 
netop for alle, uanset om du er fire, 
fyrre eller firs, og hvis blot du har 
lysten til at udvikle dig fysisk og 
mentalt så er du velkommen i klub-
ben. 

Der er 14 dages gratis prøvetid i klub-
ben, og alle er velkomne til at prøve. 
Besøg klubbens hjemmeside på  
http://Aarhus-syd-taekwondo.dk/  
for flere oplysninger. 
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 

 
Alle henvendelser til: 

Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688 
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. 

Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12. 
Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2. 

 
SKJULTE RØRSKADER: 

For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at 
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere 

at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug. 
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. 

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

 
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk 
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Glimt af byfesten 2012 
Liv og glade dage prægede endnu 
engang Mårslets egen festuge. Byens 
borgere mødte hinanden i mange 
sammenhænge på tværs af alder. 
Kræmmermarkedet samlede en stu-
vende fyldt og glædes-summende 
Bomgaardshave under en trykkende 

varme. Run & Walk sendte igen mere 
end 300 børn, unge og voksne afsted 
på en løbe- og gåtur ad byens stier. 
Pensionisterne tyvstartede festugen 
med en cykeltur og mødtes igen med 
andre mårslettere til en smuk frilufts-
gudstjeneste med barnedåb og musik 

ved Aarhus Brass Band. Idrætten bød 
også ind med udendørs crossfit træ-
ning, zumba, action trail-løb for børn, 
petanque og åbent hus i motionscent-
ret. 
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Billederne fra festugen er taget af Mads Creutz Thomsen, Kaj Christensen, Jørgen Lauritzen og Steen Bille 
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* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 

Friluftsgudstjenesten 
Søndag den 19. August 2012 

Bomgårdshaven dannede en smuk 
ramme for den årlige friluftsgudstje-
neste i Mårslet. Solen skinnede og 
Aarhus Brass Band fyldte luften med 

skønne toner. De mange fremmødte 
sad på bænke, medbragte stole og 
tæpper under gudstjenesten. For før-
ste gang ved en friluftsgudstjeneste i 

Mårslet blev der holdt barnedåb. Tre 
små piger blev døbt på én af de var-
meste dage i august.! 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Husk Deadline  
Den 10 hver måned 

Mårslet-Bladet 
 

indlaeg@maarslet-bladet.dk 
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 Egnsarkivet er åbent den 2. og 4. 
onsdag i hver måned fra kl. 16:00 til 
17:30 undt. juli og december. Ind-
gang fra skolens lille parke-
ringsplads på Obstrupvej. 
Her vil medlemmer af Lokalhi-
storisk Forening være til stede for en 
snak, tegning af medlemskab, og 
evt. modtagelse af arkiv-materiale 
eller andet. 
http://maarsletegnsarkiv.dk   

Hvis du vil vide mere om den for-
tid, der danner baggrund for den 
nutid - og ikke mindst den fremtid, 
du er en del af., så bliv medlem af 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske 
Forening. 

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 10. og onsdag d. 24. oktober, begge dage  fra kl. 16:00 til 17:30. 

Årligt kontingent: Personligt 50 kr. 
og husstandsmedlemskab 80 kr.  
Ring til  Ingerlise Wendland, på tlf. 
8629 2680 eller e-mail:  
wendland@mail.dk   

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

Astrup  
Første stop var Astrup Kirke, hvor 
blev vi modtaget af Erik Winther, 
som fortalte om kirkens historie. 

I den smukke præstegårdshave blev vi  
på denne varme sommersøndag budt 
på et glas kold hvidvin og samtidig 
overværede vi intet mindre end en 
verdenspremiere.  

Vore guider på turen, musikerne An-
ders Errboe og Jørgen Kraglund, 
spillede ”En yndig og frydefuld som-
mertid” udsat for blikfløjte og heli-
con, og vi andre sang til.  
Turen gik videre gennem Solbjerg 
langs med søen og forbi det sted, hvor 
man mener Solbjerg Kirke engang har 
ligget. Måske er sten herfra blevet 
genbrugt til en del af den nuværende 
Tiset Kirke, som var næste stop på 
vor omegnstur. 
 

Tiset  
Med sit karakteristiske tårn ses Tiset 
Kirke langvejs fra og menes at have 
været herredskirke.  
Nytårsnat 1966/67 gik der ild i kir-
ken, og den blev i årene derefter 
smukt istandsat.  
Før vi gik ind og besigtigede den, 
hørte vi om den nærliggende Marie-
Kilde ved Ravnholt, hvor ugude-
ligheder og anden overtro i tidligere 
tider fandt sted.  
 
Tingskov Kro 
Turen gik videre gennem Ravnholt ad 
Kildegårdsvej og ud til den tidligere 
Tingskov Kro. Den var engang kon-
gelig privilegeret og her har mangen 
en karl og pige fra Mårslet været til 
bal og anden selskabelighed. Billed-
kunstner Martensen, som nu bebor en 

del af krobygningen, kom ud og invi-
terede os ind i krohaven, hvor der 
blev serveret snaps, som Mårslet 
Brændevinslaug havde krydret til lej-
ligheden. 
 
Sognestenen 
Inden turen gik hjemad, kørte vi forbi 
Galgebakken og Sognestenen, der 
markerer, hvor de tre sogne, Mårslet, 
Tiset og Tranbjerg, mødes.   
Vi fortsatte via Tingbroen over en af 
Giber Åens kilder gennem Testrup, 
og da vi var tilbage i Mårslet, var alle 
en hel del rigere på viden om vor lo-
kale historie. 

Mårslettere overværede verdenspremiere 
 

På Mårslet Festuges sidste dag, den 19. august arrangerede Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening en ”turist-i-din-egen-by-tur” med bus rundt til nogle af nabosognene.  

Et af turistmålene var Tiset Kirke. 
 

 

* 
 

Tekst og foto: 
Anne Marie Dalsgaard. 



 MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2012 42 

 

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
 

17.00 - 22.00 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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